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Kampanjaan voivat osallistua kaikki Young Livingin hyvämaineisina pitämät aktiiviset jäsenet, jotka saavuttavat 

vähintään Executive-tason ajalla 1.10.–31.12.2017. Jäsen määritellään aktiiviseksi, jos hän on ostanut tuotteita Young 

Livingiltä vähintään 50 PV:n arvosta viimeisten 12 kuukauden aikana ja allekirjoittanut Young Living -jäsensopimuksen. 

 

Jäsenet ansaitsevat RTTF-pisteitä kampanjan aikana seuraavasti: 

Premium-aloituspakkaukset: Kun osanottajan kampanja-ajanjaksolla henkilökohtaisesti rekrytoima alalinjan jäsen ostaa 

vaatimukset täyttävän Premium-aloituspakkauksen, osanottaja ansaitsee yhden RTTF-pisteen. Pisteitä myönnetään vain 

yhdestä aloituspakkauksen ostosta yhtä henkilökohtaisesti rekrytoitua alalinjan jäsentä kohden ensimmäisten 30 päivän 

aikana kyseisen alalinjan jäsenen liittymisestä, ja oston on tapahduttava kampanjan aikana. Jos osanottaja 

henkilökohtaisesti rekrytoi ja aktivoi uudelleen jäseniä, jotka ovat olleet irtisanotussa tilassa, hän voi ansaita yhden 

RTTF-pisteen, kun uudelleenaktivoitu jäsen ostaa vaatimukset täyttävän Premium-aloituspakkauksen kampanjan aikana.  

 

Essential Rewards -palkkiopistemyynti: Kun osanottajan henkilökohtaisesti sponsoroima alalinjan jäsen liittyy Essential 

Rewards -palkkiopisteohjelmaan ensimmäistä kertaa ja tekee vähintään 100 PV:n arvosta ostoksia kampanjan aikana, 

osanottaja ansaitsee kolme RTTF-pistettä. 

Eteneminen tasoilla: Osanottajilla on aluksi käytössä perustaso / ansaittu taso syyskuussa 2017. Aina kun osanottaja 

etenee tasoilla kampanjan aikana, hän saavuttaa uuden perustason ja ansaitsee viisi RTTF-pistettä. 

Organisaation myynnin kasvu: Osanottajat, joiden taso on Silver tai sitä korkeampi, ansaitsevat yhden RTTF-pisteen aina, 

kun heidän organisaationsa koko myyntivolyymi kasvaa 10 prosenttia. Kuukaudessa voi ansaita enintään 20 RTTF-

pistettä. Osanottajat, joiden taso on Executive tai sitä alhaisempi kampanjan aloituspäivänä, ansaitsevat yhden RTTF-

pisteen aina, kun heidän organisaationsa koko myyntivolyymi kasvaa 1 000 PV:n arvosta suhteessa osanottajan 

senhetkiseen organisaation koko myyntivolyymin perustasoon. Kuukaudessa voi ansaita enintään 20 RTTF-pistettä. 

Osanottajan organisaation koko myyntivolyymin perustaso määritetään syyskuussa 2017, mutta se nollataan niinä 

kuukausina, joina se ylittää perustason. Jos perustaso laskee, se palautetaan alkuperäiseen perustasoon. 

 

RTTF-pisteet lasketaan ja päivitetään joka kuukausi 20. päivän tienoilla, ja ne ovat nähtävissä Virtuaalitoimistossa. 
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Pisteitä ei voi siirtää kenellekään muulle. 

 

Pisteitä käytetään vain Race to the Finish -kampanjan voittajien määrittämiseen. Niiden voimassaolo lakkaa kampanjan 

päättyessä, eikä niitä voi lunastaa missään muussa Young Living -tapahtumassa, -ohjelmassa tai -tuotteessa. Pisteillä ei 

ole rahallista arvoa, eikä niitä voi lunastaa tai muuttaa rahaksi.  

 

Tuotteiden palautukset tai vaihdot voivat johtaa vastaavien RTTF-pisteiden menettämiseen sillä perusteella, miten ne 

vaikuttavat PV-määrään tai organisaation koko myyntivolyymiin. 

 

Kampanjan voittajille ilmoitetaan asiasta noin 15. tammikuuta 2018, kun kaikki RTTF-pisteet on laskettu yhteen ja 

vahvistettu. Vaatimukset täyttäville voittajille lähetetään hyväksymissähköpostiviesti, joka sisältää linkin 

rekisteröitymislomakkeeseen. Lomake on täytettävä lauantaihin 20.1.2018 klo 08.59 mennessä, jotta palkinnon voi ottaa 

vastaan. Jos lomaketta ei täytetä, voittajan katsotaan kieltäytyneen palkinnosta peruuttamattomasti. 

Virtuaalitoimistossa julkaistaan luettelo palkintojen voittajista, kun kaikki voittajat on valittu. 

 

Voittajat saavat maksetun matkan Havaijille itselleen ja yhdelle seuralaiselle. Huomaa, että alle 12-vuotiaat lapset eivät 

voi osallistua matkalle seuralaisena. Palkinnon arvo on noin 10 000 Yhdysvaltain dollaria. Kolme maailmanlaajuisesti 

parasta kilpailijaa saavat lisäksi rahapalkinnon: Ensimmäinen palkinto on 20 000 dollaria, toinen 15 000 dollaria ja 

kolmas 10 000 dollaria. 

Voittajien palkintomatkajärjestelyt hoidetaan Young Livingin valitseman matkatoimiston kautta. Matkajärjestelyjen on 

oltava valmiita vähintään neljä viikkoa ennen Race to the Finish -palkintomatkan (4.–8.3.2018) alkamista. 

 

Pohjois-Amerikan alueeseen kuuluvat Yhdysvallat ja Kanada. 
Latinalaisen Amerikan alueeseen kuuluvat Meksiko ja Ecuador.  
Aasian ja Tyynenmeren alueeseen kuuluvat Hongkong, Japani, Australia, Indonesia, Malesia, Singapore ja Taiwan.  
Euroopan alueeseen kuuluu koko Eurooppa sekä Lähi-itä, Afrikka ja Venäjä. 


